
88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  6081 ربیع الثان��ی 1442   9  | آذر 1399   5 چهار ش��نبه 

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

 مجید عامری
پیشخور کردن وجه ثبت نام خودرو با موعد تحویل ۱4۰۱
مشتریانیکهبهاستقبالگرانیخودرومیروند

گروه صنعت�ی ایران خودرو، ای�ن روزها با پیش ف�روش  خودروبا 
موعد تحویل در انتهای س�ال ۱4۰۰ و ۱4۰۱ تالش می کند با جذب 
نقدینگ�ی و پیش�خور ک�ردن آن در  ماه ه�ای باقیمان�ده دولت 
روحانی، زمین س�وخته ای ب�ه مدیرعام�ل بعدی تحوی�ل دهد.

بعد از اینکه وزارت صمت برای بازگشت آرامش به بازار خودرو به خودروسازان 
اجازه داد در سال جاری طی چند مرحله پیش فروش خودرو داشته باشند، 
رقابتی میان ایران خودرو و س��ایپا برای پیش فروش خودرو به راه افتاد، به 
طوری که ایران خودرو تاکنون هشت مرحله فروش فوق العاده را پشت سر 
گذاشته و سومین پیش فروش مش��ارکت در تولید خود را اوایل شهریور ماه 
سال جاری با عرضه پنج محصول با موعد تحویل دی ماه ۱۴۰۰ تا شهریور 
برگزار و از روز دوشنبه طرح فروش مشارکت دیگری را برای پنج محصول 
خود فعال کرده و موعد تحویل این خودروها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا آذرماه 
همان سال پیش بینی شده است. قرار است برندگان قرعه کشی پیش پرداخت 
تعیین شده را واریز کنند و مابقی در زمان تحویل خودرو با نرخ روز محاسبه 
و پرداخت ش��ود. با توجه به اینکه این گروه خودروسازی و همچنین گروه 
خودروسازی س��ایپا تا به حال اخبار ش��فافی از تحویل تعداد خودروهای 
پیش فروشی به مشتریان اعالم نکرده اند، برخی از مشتریان نسبت به تبعیض 
قیمت بین خودروهای تحویل آبان و آذر با خودروهای مهرماه گالیه دارند، اما 
خودروسازان با درج یک جمله در قرارداد، موافقت مشتریان را برای افزایش 
قیمت خودرو جلب کرده اند. نکته حائز اهمیت طرح فروش مشارکتی این 
است که مورد نقد کارشناسان خودرو قرار گرفته است. به گفته آنها مدیرعامل 
ایران خودرو می خواهد زمین سوخته تحویل مدیرعامل بعدی ایران خودرو 
بدهد، وگرنه پیش فروش تولیدات دو س��ال آینده به جز جذب نقدینگی و 
پیشخور کردن آن طی ماه های باقیمانده دولت روحانی و ایجاد تعهد برای 
مدیران بعدی چه معنایی دارد!. کمااینکه مدیران سابق این گروه خودروسازی 
و سایپا در سال های گذشته این تجربه را تکرار کرده اند و بعد از تغییر مدیران 
عامل شرکت به شدت دچار زیان شده و با کسری بودجه و سرمایه درگردش 
مواجه شد ه اند. از این رو ضرورت دارد که وزارت صمت و نهادهای نظارتی بر 
نحوه هزینه کرد وجوه خودروهای پیش فروش شده برای دو سال آتی نظارت 
بیشتری داشته باشند تا دوباره زیان خودروسازان به زمین تعیین قیمت های 

دستوری و شورای رقابت پاس داده نشود. 
    گالیه مشتریان از تبعیض در حق تحویلی های آبان و آذر

برخی مخاطبان فارس با ارسال مطالبی نسبت به افزایش قیمت محصوالت 
خودروسازان معترض شده اند. یکی از مشتریان شرکت سایپا در این مورد 
می گوید: بهمن ماه سال گذشته برای پیش خرید کوئیک آر مبلغ ۳۴ میلیون و 
7۰۰ هزار تومان به حساب سایپا واریز کردم. آن زمان فکر می کردیم با قیمت 
۶۵ الی 7۰ میلیون خودرو را تحویل مي گیریم، اما اردیبهش��ت ماه قانونی 
تصویب کردند که طبق آن هر سه ماه یک بار افزایش قیمت برای محصوالت 
سایپا و ایران خودرو لحاظ شود. وی ادامه داد: حواله داران آبان و آذر چه گناهی 
کرده اند که برای یک کوئیک آر به درد نخور، هر سه ماه یک بار باید ۴۰ میلیون 
بیشتر پرداخت کنند. تا امروز 7۵ میلیون تومان اضافه شده  و امروز باید ۱۴۰ 
میلیون تومان پرداخت کنیم. این در حالی است که ایران خودرو پژو ۲۰۶ را با 
قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به مشتریانش عرضه می کند. این مشتري عنوان 
کرده اس��ت: مگر افزایش قیمت دالر فقط برای سایپاست که به خود اجازه 
می دهد دس��ت در جیب مردم کند. اگر بخواهیم انصراف هم بدهیم امتیاز 
خرید خودرو را تا دو سال دیگر از دست می دهیم. با قرض و وام ۶۰ میلیون 

تومان جور کرده ام، االن از کجا ۴۰ میلیون تومان دیگر جور کنم.
    سال گذشته قیمت بازار آزاد پایین تر از نرخ فعلی خودرو بود

یکی دیگ��ر از مخاطب��ان مي گوید: برای کس��انی که یک س��ال پیش در 
پیش فروش خودروی سایپا ثبت نام کرده بودند، دعوتنامه تکمیل وجه به 
قیمت روز صادر شده است. به این افراد که سال گذشته ثبت نام کرده بودند 
تاکنون سه بار افزایش قیمت خورده است، اگر حواله داران سال گذشته در 
طرح های خودروسازان ش��رکت نمی کردند با قیمت های بسیار پایین تر از 
قیمت فعلی کارخانه می توانستند خودروی مورد نیازش��ان را از بازار آزاد 
تهیه کنند و در این یک س��ال هم بدون خ��ودرو نمي ماندند. این مخاطب 
معتقد است: درآمد مردم در این مدت ثابت بوده، در حالي که هزینه ها رو 
به افزایش است و در این شرایط قیمت خودرو هم هر سه ماه یک بار افزایش 
یافته است. بسیاری، اندک پس انداز خود را به امید ماشین دار شدن به دست 
خودروسازان سپردند و در طرح های پیش فروش شرکت کردند، اما حاال با 
قیمت های بسیار باال مواجه شده اند. از مسئوالن وزارت صمت درخواست 
داریم برای جلوگیری از تضییع حقوق شرکت کنندگان در طرح پیش فروش 
خودرو وارد عمل شوند. حداقل خواسته ما این است که دعوتنامه های پاییز 
با نرخ مصوب سه ماهه دوم سال اصالح شود. گفتنی است، با توجه به درج 
موضوع »محاسبه قیمت خودرو بر اساس نرخ موعد تحویل« طبق قانون، 
خودروساز اجازه دارد وجه محصولش را بر اس��اس قیمت گذاری جدید از 
مشتریان مطالبه کند. در این شرایط باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت 
و وزیر جدید چ��ه تمهیداتی برای کاهش قیمت تمام ش��ده تولید خودرو 
مي اندیشند، آیا با کاهش نرخ دالر، قیمت محصوالت صنعتی از جمله خودرو 

نیز در کارخانه کاهش می یابد یا خیر.

بهناز قاسمي

اهمیتآرمانهاواهدافمشترک
درتحققجهشتولید

یکی از الزامات تحقق جهش تولید در صنایع ای��ران، ایجاد آرمان ها و 
اهداف مشترک از طریق بصیرت افزایی در جامعه است. به وجود آوردن 
اهداف برنامه ریزی شده و مشترک، اولین گام برای ایجاد همبستگی و 
عزمی راسخ در آحاد جامعه جهت تحقق آرمان های بزرگ یک کشور 
است. با ایجاد آرمان های هدفمند می توان این مفهوم را به مردم منتقل 
کرد که با حمایت های خود از تولیدکنندگان داخلی و خرید کاالهای 
ایرانی، می توانند نقش مهمی در راستای اهداف بزرگی مانند اشتغالزایی 
و معیشت بهتر جامعه ایفا کنند. لذا مسئوالن باید از طریق رسانه های 
ملی و جمعی و پیشقدم شدن در اجرای برنامه هایی که موجب اشاعه 
این فعالیت ها می شود و کشور را به سمت پیشرفت و توسعه یافتگی سوق 

می دهد، مردم را به شناخت کاملی از این برنامه ها برسانند.
باید برای آحاد جامعه مش��خص و تبیین ش��ود که به واسطه حمایت 
از تولیدکنندگان داخ��ل و خریدهای تش��کیالتی از کاالهای ایرانی، 
می خواهیم چه چیزی را در جامعه بسط و گسترش دهیم. می خواهیم 
چه ارزش های پایداری را خلق کنیم. دستاوردش برای مردم و تأثیرش 
در بهبود و کیفیت زندگی آنها چیست. باید مشکالت و مسائلی را که 
به واس��طه ایجاد این برنامه ها از مردم مرتفع می ش��ود با صداقت و به 
ساده ترین روش ممکن برای مردم تشریح و توصیف کرد تا تمام طبقات 

جامعه از مقاصد و اهداف به نحوی کامل و شفاف آگاه شوند. 
این برنامه های تبیین محور و هدفمند می تواند موجب نگرش صحیح و 
شناخت کامل در افراد شود و فضایی را در جامعه به وجود  آورد که افراد 
در مورد مسائل اقناع شوند و نسبت به آن متعهد بمانند. در این صورت 
است که مردم با میل، رغبت و همت بیشتر در راستای تحقق اهداف و 
آرمان های بزرگ تالش خواهند کرد. اخالل در نظام اقتصادی کشور، 
جلوگیری از روند رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد مشکالت در معیشت 
مردم، کاهش اشتغال و دهها معضل اقتصادی و اجتماعی دیگر از جمله 
برنامه ها و توطئه های مس��تکبرین و دشمنان نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران است و به وجود آوردن آرمان های مشترک در یک جامعه 
موجب ایس��تادگی، وحدت و ش��جاعت مسئوالن و اقش��ار جامعه در 
برخورد با مسائل و مشکالتی مانند تحریم های اقتصادی می شود که به 

واسطه توطئه های مستکبرین ایجاد شده است.
آرمان های مشترک در یک جامعه توان و ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
یک کشور را در یک مسیر و به سمت وسوی مشخص هدایت می کند 
و موجب می شود از تمام نیروها و ظرفیت های کشور به شکل هدفمند 
و متمرکز استفاده ش��ود. لذا از این جهت حرکت هایی که با آرمان ها و 
تفکرات مشترک شکل می گیرد با بروز مش��کالت و سختی ها از بین 
نمی روند و موجب می شود مسئوالن و مردم به اعمال خود جهت تحقق 
اهداف و برنامه های بلندمدت و آینده گرایانه کشور با رضایت خاطر و 
اطمینان کامل متعهد باشند. الزمه اثربخشی هرچه بیشتر برنامه های 
هدفمند این است که صدر و ساقه این آرمان های بزرگ باید با اهداف 
شخصی اقشار جامعه مرتبط باشد و مسئوالن باید ابتدا خود را راغب 
و متعهد نس��بت به برنامه ها و اهداف بزرگ کشور نشان دهند، چراکه 
قطعاً مسئول یا فردی که نسبت به یک برنامه متعهد باشد و برنامه ها و 
گفته هایش تنها به کالم منتهی نشود، بهتر می تواند در جهت اشاعه و 

نهادینه شدن یک فرهنگ در جامعه موفق شود.
با ایجاد برنامه های بنیادی و بصیرت افزایی همه جانبه در جامعه می توان 
به شکل شایس��ته ای در تمامی عرصه ها و ابعاد رو به جلو عزیمت کرد 
و نکته ای که باید در ذهن تمامی مس��ئوالن محترم  کشور قابل توجه 
باشد، این اس��ت که مردم از مس��ئوالنی که برنامه های منطقی را در 
دس��تور کار خود قرار می دهند و در فکر اشاعه عدالت و اهتمام جهت 
رسیدگی به مشکالت مردم هستند، حمایت می کنند، چراکه تحقق 
چنین برنامه های کالنی همراهی گس��ترده جامع��ه و اعتماد مردم را 
می طلبد و این اعتم��اد و همراهی مردم موجب تعه��دی عمیق تر در 
مسئوالن خواهد ش��د. چنین حمایت های تدبیر شده و گسترده ای از 
تولیدکنندگان داخل کشور، موجب اشتغالزایی و امنیت شغلی، بهبود 
کیفیت کاالهای داخلی، رضایت حداکثری مشتریان داخلی و خارجی 

از کاالها و افزایش سهم بازار کاالهای داخلی می شود.
در کنار به وج��ود آوردن این آرمان های هدفمن��د در تمامی حوزه ها، 
به خصوص عرصه اقتصادی کش��ور توس��ط دولت و با هم اندیش��ی و 
هماهنگی بین نهادها، به ویژه مجلس جمهوری اس��المی ایران و قوه 
قضائیه، الزم اس��ت تولیدکنندگان ما نیز در ش��رکت های خود براي 
افزایش بهره وری، رضای��ت حداکثری و جهش تولید هرچه بیش��تر، 

آرمان های داهیانه ای را برای خود تعریف و ایجاد کنند .

سكهودالردرمسیرریزش
نایب رئی�س اتحادیه طال و جواهر گفت: به دلی�ل افت نرخ ارز در 
بازار و انس جهاني طال، ش�اهد کاهش قیمت در بازار طال و س�كه 

هستیم. 
محمد کش��تي آراي در گفت و گو با خبرگزاري صدا و سیما افزود: هر 
قطعه سکه طرح جدید ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم 
۱۱ میلیون تومان، نیم س��که ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع س��که 
۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و س��که گرمي نی��ز ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار 
تومان فروخته مي ش��ود. وي گفت: ه��ر انس جهاني ط��ال با ۴7 دالر 
کاهش هزارو8۲7 دالر و هر مثقال طال ۴ میلی��ون و ۶۵۰ هزار تومان 
قیمت گذاري شد. هم اکنون هر گرم طالي ۱8 عیار نیز یک میلیون و 

7۳ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته مي شود.

هشدارهمتیدربارهتخلفاتارزي
 مصوبه ترخیص کاالهاي رسوبي از گمرك

به دلیل غیرعملیاتي، خالف قوانین و موجب پیچیده تر شدن مشكالت ارزي و تجاري مي شود 

جنج�ال  و  ج�ار  از  پ�س  س�رانجام 
وزارتخانه هاي صمت و کشاورزي با بانك 
مرکزي برسر ترخیص کاالهاي دپو شده 
در گمرك؛۱۱ آبان م�اه مصوب�ه اي تنظیم 
شد که براس�اس آن بانك مرکزي موظف 
ب�ه تأمی�ن ارز تمامي کااله�اي مانده در 
گمرکات کشور ش�د. در این مدت رئیس 
کل بانك مرکزي با یادداش�ت هاي کوتاه 
در فض�اي مج�ازي ایرادات ای�ن مصوبه 
را اعالم ک�رد تا اینكه اخی�راً طي نامه اي 
انتق�ادي ب�ه رئیس جمهور به س�ه دلیل 
ای�ن مصوب�ه را غیرعملیات�ي، خ�الف 
قوانی�ن و موج�ب پیچیده ت�ر ش�دن 
مش�كالت ارزي و تج�اري دانس�ت. 
با ش��دت گرفتن مش��کالت تولید کنندگان در 
تأمی��ن و واردات مواد اولی��ه و تعطیلي برخي از 
کارخانجات مواد غذایي از جمل��ه روغن مایع و 
تأمین نهاده هاي دامي و طیور و اعتراض رهبري 
نس��بت به افزایش قیمت کاالها و مواد غذایي، 
وزارت صمت، جهاد کش��اورزي و وزارت اقتصاد 
در ۱۱ آبان ماه جلسه اي تشکیل دادند و وظایفي 

براي هریک تعیین شد. 
در این جلس��ه که نماین��ده اي از بانک مرکزي 
حضور نداش��ت وظایفي هم براي ای��ن بانک به 
منظور تسریع در ترخیص کاالهاي انبار شده و 

در آستانه فساد تعیین شد. 
در مدت ۲۰ روز گذشته عبدالناصر همتي رئیس 
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اساس��ي )ذرت روغن خام و دانه ه��اي روغني( 
تأمین و کاال وارد کشور شده است. مکلف کردن 
بانک مرکزي به صدور کد رهگیري ظرف مدت 
۲۴ ساعت به دالیل مختلف غیر عملیاتي است و 

راهگشا نیست. 
    ح�ذف اب�زار نظارتي بان�ك مرکزي بر 

معامالت ارزي
همتي تأکید کرد: بانک مرکزي بر اس��اس 
قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت 
بر معامالت ارزي اس��ت. الزام ب��ه ارائه کد 
رهگیري براي ترخیص کاال از گمرک یکي 
از ابزارهاي انجام این نظارت بوده و حذف آن 
مي تواند منجر به عدم شفافیت و مشکالت 
متعددي شود که بعد از مدتي دامنگیر کشور 

خواهد شد. 
همچنین کد رهگیري توسط بانک مرکزي صادر 
نمي ش��ود، بلکه توس��ط بانک هاي عامل صادر 
مي ش��ود و مکلف کردن بانک مرکزي به صدور 

کد رهگیري اساساً قابلیت اجرایي ندارد. 
    هش�دار در خصوص ایجاد پرونده هاي 

اقتصادي
رئیس کل بان��ک مرکزي معتقد اس��ت صدور 
کد رهگیري نیازمند مراجعه واردکننده به بانک 
عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کاال 
و مستندات منشا تأمین ارز است و الزام کردن 
عدم نیاز به کد رهگیري مي تواند منجر به ایجاد 
پرونده ه��اي کالن عدم رفع تعه��د وارداتي در 
آینده نزدیک ش��ود و این امر قطعاً در آن زمان 
مورد اعتراض دستگاه هاي نظارتي واقع شده و 

اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد. 
وي می افزاید: بررس��ي هاي به عم��ل آمده در 
این بانک نش��ان مي دهد که صدور کد رهگیري 
به خودي خ��ود باعث ترخی��ص کاال از گمرک 
نمي شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادي 
کد رهگیري صادر ش��ده است، ولیکن کاالهاي 

موضوع کماکان در گمرک موجود است. 
مجدداً تأکید مي شود که مدیریت بازار ارز و کاال 
در شرایط حس��اس فعلي نیازمند هماهنگي و 
همکاري حداکثري تمام دستگاه ها و نهادهاي 

مسئول است.
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شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

درصد غیرنقدى رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف
قرارداد

–

– –
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اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداري کرج

سیستم نوبت دهى تلفنى مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز به کار کردد
به منظــور رفــاه حــال مشــتریان و حفظ 
ســالمتى آن هــا در دوران شــیوع ویروس 
کرونا، سیســتم نوبت دهى تلفنى مشــتریان 
بانک رفــاه کارگــران آغــاز بــه کار کرد.

     
به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، به منظور 
حفظ ســالمتى و رفاه حال مشــتریان و به حداقل 
رساندن تجمع در شعب، براى کسانى که مجبورند 
خدمات حضورى دریافت کنند، سیستم نوبت دهى 
تلفنى مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد.
براســاس این گزارش، در این سیســتم، مشتریان 

مى توانند از طریق تماس با مرکز ارتباط با مشتریان 
این بانک (افراد)، براى حضور در شعب نوبت بگیرند و 

در ساعت مشخصى که به آن ها اعالم مى شود، جهت 
انجام امور بانکى خود به شعبه مراجعه کنند.

گفتنى اســت، در این سیستم مشــتریان از طریق 
تماس با شماره 8525-021 کلید 2 را انتخاب و پس 
از وارد کردن کد شعبه، زمان نوبت به صورت پیامک 
به تلفن همراه آن ها ارســال مى شــود و در صورت 
نداشتن کد شعبه، تماس مشتریان با کارکنان مرکز 
ارتباط با مشتریان بانک برقرار و با راهنمایى آن ها، 

نوبت حضور در شعبه به وى اعالم مى شود. 
ساعت تماس مشــتریان با این مرکز 8 صبح تا 12 

ظهر است.

همت�ي: بان�ك مرکزي 
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